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Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Alphen aan den Rijn mw. J.W.E. Spies bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. Du Chatinier bestuurslid 
Hillegom dhr. T.P. Adamse plv. bestuurslid 
Hillegom mw. J.A. Ringelberg bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. H.P.M. Hoek bestuurslid 
Kaag en Braassem mw. K. M. van der Velde-Menting bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent plv. bestuurslid 
Katwijk dhr. C.L. Visser bestuurslid 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Lisse dhr. W. Slootbeek plv bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. F. Buijserd bestuurslid, lid DB 
Nieuwkoop dhr. C.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop mw. P. Schrama-van Kessel bestuurslid 
Noordwijk mw. H.A.M. Zoetendaal bestuurslid 
Noordwijk dhr. D. Salman bestuurslid 
Noordwijk dhr. G. van Duin bestuurslid, lid DB 
Oegstgeest dhr. E.R. Jaensch bestuurslid 
Oegstgeest dhr. T. van Tongeren plv. bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. A.L. van Kempen bestuurslid, lid DB 
Voorschoten dhr. D. Binnendijk plv. bestuurslid 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid, lid DB 
Zoeterwoude dhr. J.W.M. Stuijt bestuurslid 
 mw. L.A.M. Bakker secretaris 
   
Afwezig   
Hillegom dhr. J. Van Rijn bestuurslid 
Katwijk dhr. K. van der Spijk bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. J. Janson bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Voorschoten mw. P.J. Bouvy-Koene bestuurslid 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 11 oktober 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / 
Uitgegane stukken / Verslagen 
Mededelingen: 
 De heer Vrugt brengt namens de auditcommissie advies uit aan het AB over de 

kosten voor de jeugdhulp. Geadviseerd wordt onderscheid te maken tussen de 
kosten voor het budget voor de jeugdhulp en de kosten voor de ambtelijke inzet 
door de TBO in de P&C-cyclus. Voorgesteld wordt dit advies te betrekken bij de 
evaluatie van het DVO en daarna te agenderen voor het eerstvolgende PHO 
maatschappij. Vervolgens kan het op de agenda komen voor het AB van 14 maart 
2018. 

 
4. Informatienota cofinanciering 

De aanwezigen nemen kennis van: 
 Het besluit van het DB om een bijdrage uit het cofinancieringsfonds te verstrekken 

voor: 
o Het pilot project Back on Track. 
o Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland. 
o Het project Levend Lab. 

 
Ron Kervezee, programmamanager Greenport Regio Boskoop, geeft een presentatie 
over het project Back on Track. 
 
De heer Jaensch wil weten of het project Back on Track ook breder kan worden 
gebruikt dan alleen de Greenport. 
 
De heer Kervezee geeft aan dat er veel belangstelling voor is. De pilot is opgezet 
vanuit de groensector en de verssector zit er nu echt op te wachten. Op dit moment 
kan het niet breder worden ingezet, maar het systeem biedt zeker onbeperkte 
mogelijkheden. 
 
De heer Vrugt vraagt zich af of er wel voldoende capaciteit is op het hoofdrailnet.  
 
De heer Kervezee antwoordt dat er vooral ’s nachts wordt gereden. Er kunnen drie 
corridors per nacht worden gereden, maar er zijn nog veel punten die opgelost 
moeten worden. 
 
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van de twee andere projecten: 
De heer Slootwijk (sprekend namens Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en 
Teijlingen) laat weten zeer ingenomen te zijn met de drie projecten. Mede namens de 
gemeenten die hij vertegenwoordigt zegt hij ermee te kunnen instemmen. 
 
De heer Van Tongeren (sprekend namens de Leidse regio) zegt met het voorstel te 
kunnen instemmen. Wel zou men graag antwoord krijgen op de vraag op welke wijze 
de basisscholen in de buurt bij het project Levend Lab worden betrokken. 
Voorts vraagt men zich af of het cofinancieringsfonds op de langere termijn wel moet 
blijven bestaan als er op de basistaak van Holland Rijnland een tekort is. Dit zou een 
punt zijn om mee te nemen bij de evaluatie van het fonds in 2018. 
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Naar aanleiding van de vraag van de heer Van Tongeren geeft een van de ambtenaren 
aan dat er een lespakket is voor de basisscholen. De kinderen worden ook uitgenodigd 
voor een rondleiding op locatie. 
 
De voorzitter zegt in antwoord op de heer Van Tongeren dat afgesproken is bepaalde 
thema’s niet meer op te pakken, dus ook niet in de begroting op te nemen. Als er toch 
behoefte is om die thema’s uit te voeren, dan moet daar extra geld voor komen. Er is 
dus geen tekort. 
 
De heer Van Tongeren pleit ervoor bij de evaluatie in 2019 dit punt nog terug te laten 
komen, omdat sommige gemeenten dit toch anders interpreteren. 
 

5. Verordening elektronische bekendmaking van besluiten 
Beslispunt: 
 Vast te stellen de Verordening elektronische bekenmaking Holland Rijnland. 
 
De heer Van Tongeren merkt op dat het hier om een goede ontwikkeling gaat. Hij wijst 
erop dat de gemeenten dit nieuwe communicatiekanaal wel bij hun burgers onder de 
aandacht moeten brengen. 
 
De heer Buijserd meent dat dit de verantwoordelijkheid van de gemeenten is. 
 
De voorzitter constateert dat aldus wordt besloten. 
 

6. Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe 
Beslispunten: 
 Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de 

beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden. 
 De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor 

realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 
 De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen voor 

onderwijs–arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van €122.227 aan een te 
realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen. 

 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met alle beslispunten. 
 

7. Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs 
Beslispunten: 
 In te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO 

te faciliteren; 
 Het instellen van een schakeljaar voor vijf schooljaren (2018-2019 tot en met 

2022-2023) mede te financieren onder de voorwaarden: 
o Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van 

mboRijnland; 
o De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Holland Rijnland en 
mboRijnland; 

o De additionele kosten voor Holland Rijnland van € 109.833 voor de schooljaren 
2018-2019 tot en met 2022-2023 te financieren uit: 
 De reserve Regionaal Bureau Leerplicht van € 45.882; 
 De eerste tranche afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn 

Gouwe 2016 van € 55.427; 
 Het budget inclusieve arbeidsmarkt van € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 

per jaar 
 
De heer Van Boxsel is blij met het voorstel. Hij heeft nog twee vragen: 
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1) Wat zijn reguliere - en wat additionele kosten? 
2) Wat is de financiële verantwoordelijkheid van de Leo Kannerschool in dit geheel? 
 
De heer Slootbeek (sprekend namens Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en 
Teylingen) zegt blij te zijn met deze pragmatische oplossing, zodat vroegtijdig school 
verlaten zo veel mogelijk voorkomen kan worden. 
 
Mevrouw Van Gelderen (portefeuillehouder) wijst naar het kopje ‘Financiering en 
Sturing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid’, waar een en ander wordt toegelicht 
over de kosten. Ze legt uit dat de additionele middelen voor het schakeljaar nodig zijn 
omdat er met kleinere groepen wordt gewerkt en er extra begeleiding wordt geboden. 
De Leo Kannerschool heeft geen middelen om hierin te investeren. 
 
De voorzitter constateert dat aldus wordt besloten. 
 

8. Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2021 
Beslispunt: 
 Het beleidsplan RBL 2018-2021 vast te stellen 
 
De heer Van Boxsel verzoekt ook de verbinding met de lokale zorgteams in dit stuk op 
te nemen.  
 
Mevrouw Van Gelderen (portefeuillehouder) zegt toe dit te zullen opnemen. Er wordt 
zeker gekeken naar de verbinding met de Jeugd- en Gezinsteams. 
 
De voorzitter constateert dat het beleidsplan, met inachtneming van de opmerking van 
de heer Van Boxsel, wordt vastgesteld. 
 

9. Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Beslispunt: in te stemmen met 
 het handhaven van de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve 

elementen op particulier terrein’ tot het moment dat de stichting Landschapsfonds 
Holland Rijnland daadwerkelijk haar middelen heeft uitgeput voor beheer van 
boerenlandpaden en/of de middelen via het Landschapsfonds ingezet kunnen 
worden voor kleine landschapselementen; 

 het instellen van een onderzoek naar een manier om de reserve effectief en 
efficiënt in te zetten via het Landschapsfonds (als fondsbeheerder) en weg te 
zetten via een instantie als bijvoorbeeld de Groene Motor; 

 het mandateren van het DB om te besluiten wanneer de reserve kan vrijvallen ten 
gunste van het Landschapsfonds. 

 
De heer Den Ouden geeft een korte toelichting op het project. 
 
De heer Hoek merkt op dat het lijkt alsof het geld wordt bestemd voor een onderzoek. 
Hij wil weten of dat klopt en om wat voor onderzoek het dan gaat. 
 
De heer Stuijt geeft aan dat de Leidse regio bijzonder enthousiast is.  
 
De heer Den Ouden (portefeuillehouder) geeft aan dat het niet de bedoeling is een 
onderzoek uit te voeren. Het is de bedoeling om goede afspraken te maken met het 
Landschapsfonds. De formulering is niet juist, het had beter overleg genoemd kunnen 
worden. 
 
De voorzitter constateert dat unaniem wordt ingestemd met het voorstel. 
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10. Kadernota 2019: inhoudelijk 
De heer Hoek wijst erop dat volgens het stuk de indexering (2,3% voor 2019) 
mogelijk onvoldoende zou zijn. Hij pleit ervoor het onderscheid tussen 
loonkostenontwikkeling en feitelijke begroting helder te houden. Dit om te voorkomen 
dat de begroting van Holland Rijnland enerzijds weer wordt verhoogd en de eigen 
begroting meer wordt belast dan feitelijk nodig is. 
 
Mevrouw Zoetendaal geeft aan dat de Bollengemeenten (minus Katwijk) positief zijn 
over dit concept. Men gaat zich nog verder buigen over het onderwerp biodiversiteit en 
daar zal zeker nog op teruggekomen worden. 
 
De heer Krijgsman (sprekend namens de Leidse regio) heeft twee opmerkingen over 
de inhoudelijke agenda hoofdstuk 4: 
4.2.1 (het bedrijventerreinenonderzoek): vanuit de Leidse regio is dit deels al 
opgepakt. Hij zou graag weten wat het aanvullende onderzoek inhoudt en wat de 
meerwaarde is bij de definitieve kadernota. Wat zijn de kosten daarvan voor de 
gemeenten? 
4.3.2 (mobiliteitsnetwerk): hier graag nog extra aandacht voor het fietsnetwerk. In 
het regeerakkoord zijn hiervoor extra gelden vrijgemaakt en ook de provincie heeft 
hier 8 miljoen euro voor vrijgemaakt. 
Tot slot pleit hij ervoor in het PHO Bestuur en Middelen nog eens over de 
indexeringssystematiek te spreken. Is er extra budget nodig vanwege het oplopende 
tekort door de stijging van de loonkosten? 
 
De heer Van Kempen zegt toe het punt van het fietsnetwerk mee te zullen nemen. 
 
Mevrouw Spies geeft aan dat er op subregionaal niveau wordt gewerkt aan het 
bedrijventerreinonderzoek. Gehoopt wordt dit in de eerste helft van 2018 af te kunnen 
ronden. Dit is in het PHO afgesproken. Op dit moment is niet gekozen voor extra 
ondersteuning. Mocht dat nog nodig zijn dan komt er een nieuw voorstel in het PHO. 
 
De heer Buijserd (portefeuillehouder) geeft aan dat afgesproken is de systematiek 
voor de indexering te baseren op de bbp-index. Door de toenemende loonkosten loopt 
dat nu enigszins uit de pas. Dit kan opgelost worden binnen de begroting. Een andere 
manier is de afgesproken methodiek toe te passen, dus met argumenten gemotiveerd 
afwijken. Dat kan bij de kadernota.  
Het is de vraag of de systematiek op de lange duur nog wel houdbaar is. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het feit dat de systematiek voor de uitkeringen uit het 
gemeentefonds ook gaan veranderen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de indexering zeker weer op de agenda komt. Hij 
concludeert dat het voorstel aldus wordt vastgesteld. 
 

11. Benoeming secretaris-directeur 
Beslispunt: 
 Mevrouw drs. L.A.M. Bakker te benoemen als secretaris-directeur van Holland 

Rijnland. 
 
De vergadering stemt unaniem in met dit besluit, gevolgd door een applaus vanuit de 
zaal. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
De heer Vrugt wijst erop dat in het regeerakkoord geld is uitgetrokken voor de aanpak 
van regionale knelpunten. Hij ziet hierin een goed moment voor de lobby naar de 
hogere overheid inzake de belangen van Holland Rijnland. 
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De voorzitter meent dat het goed is op dit punt terug te komen. Er is wel een visie in 
algemene zin. Twee jaar geleden is besloten om met een gezamenlijke 
investeringsstrategie te werken. Daarover zouden afspraken met het Rijk gemaakt 
moeten worden. In het regeerakkoord zitten echter meer elementen die 
aanknopingspunten bieden voor het maken van afspraken. Er moet gekozen worden 
voor thema’s. 
 
De heer Vrugt meent dat men vanuit het kabinet interbestuurlijke afspraken wil maken 
voor de verdeling van de middelen. Dat zal waarschijnlijk op korte termijn gebeuren. 
Hij roept het DB op daar aandacht aan te besteden. 
 
De voorzitter is het daarmee eens. Niets meer aan de orde zijnde sluit hij vervolgens 
de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
van 14 maart 2018. 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
mw. L.A.M. Bakker   drs. H.J.J. Lenferink 


